
                                                      
 
 
Mevrouw, 
 
Van harte gefeliciteerd met de geboorte van uw kindje. 
 
U neemt deel aan het onderzoek naar POPs in moedermelk. 
Onze dank hiervoor. 
 
U geeft borstvoeding en wil een staal van 50ml moedermelk afstaan voor dit onderzoek. 
Onze verpleegkundige heeft u hiervoor een flesje gegeven bij uw contact in de 
materniteit. 
 
Hoe verloopt de staalafname: 

• het staal borstvoeding mag verzameld worden in de periode tussen  
2 tot 8 weken na de geboorte van uw kindje.  

In uw situatie is dit tussen …/… en  …./… / 2006. 
• Binnen deze periode mag u melk afkolven wanneer het u schikt: bij het 

beëindigen van de borstvoedingsmaaltijd (als baby voldoende gedronken heeft), 
tussen de voedingen door, als u uw kindje niet kan voeden, etc.. Gelieve evenwel 
te vermijden om enkel voormelk te nemen, want dat is niet rijk genoeg aan vet 
voor deze studie. 

• De melk verzamelt u in het door ons geleverde flesje. U noteert de datum (data) 
wanneer u melk afkolft. 

• Voor de studie is een staal van 50 ml nodig. Het afkolven mag op verschillende 
tijdstippen gebeuren en het staal mag bijgevuld worden in het flesje van de 
vorige afname. Laat de pas afgekolfde melk wel eerst afkoelen alvorens ze bij de 
reeds afgekolfde melk te gieten. 

• De melk wordt direct na het afkolven in de ijskast bewaard (ong 4°C) en dit voor 
maximum 72 uur na de eerste afname. Daarna bewaart u het staal verder in de 
diepvries  bij –18°C of lager. Zo is de melk 3 tot 6 maanden houdbaar. 

• Onze verpleegkundige zal tijdens deze periode met u contact opnemen om te 
informeren naar het staal. Indien het staal genomen is, zal zij afspreken wanneer 
zij het staal zal komen ophalen. 
Het staal wordt dan ingevroren getransporteerd.  

 
 



In bijlage overhandigen wij u de Kinderkwestie van Kind en Gezin rond borstvoeding en 
afkolven. Zo u over een internet aansluiting beschikt, kan u de info ook raadplegen op 
www.kindengezin.be . 
  
Borstvoeding is de beste voeding voor uw baby. Door het geven van het staal komt uw 
baby niets tekort.  Het afkolven van moedermelk werkt stimulerend voor de 
melkproductie. Als u er niet in slaagt om voldoende melk af te kolven wil dit niet zeggen 
dat u niet voldoende melk heeft om uw kind te voeden. Het afkolven vereist enige 
oefening.  
Het kan handig zijn om een voorraad melk te hebben als reserve voor periodes dat u 
niet bij  uw kindje  kan zijn (werk, studie,ziekenhuisopname,ontspanning..)  
  
 
 
Mocht u vragen hebben rond deze studie, kan u onze projectmedewerkers contacteren: 
Provinciaal Instituut voor Hygiëne 
Verantwoordelijke arts: Dr Vera Nelen 
Project verpleegkundige/vroedvrouw: Els Goossens 
Project verantwoordelijke: Els Van de Mieroop 
Kronenburgstraat 45- 2000 Antwerpen 
Tel:  03 259 12 61  of mail naar els.vandemieroop@pih.provant.be 
 
 
 
 
Veel succes en bedankt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
                                                                                                     


